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                                          ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 
   Ο Δήμαρχος Δίου-Ολύμπου ανακοινώνει ότι ο Δήμος προτίθεται να προβεί στην  ανάθεση της 

εργασίας «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ 
ΚΑΡΙΤΣΑ» ,  προϋπολογισμού 10.106,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α ,  σύμφωνα με: 

1) Τις διατάξεις  του Ν. 3852/2010 και ιδιαιτέρως  του άρθρου 58 § 2  σύμφωνα με τις οποίες: 
«Όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των 
δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης, ο δήμαρχος μπορεί να 
αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της οικονομικής επιτροπής ή της 
επιτροπής ποιότητας ζωής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη 
σχετική απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής». 

2) Τις διατάξεις  του Ν. 4412/2016 και ιδιαιτέρως την παρ.2 του άρθρου 32 και το άρθρο 32Α 

3) Τις διατάξεις  του Ν. 3463/2006 και ιδιαιτέρως του άρθρου 158 § 7  σύμφωνα με το οποίο 
«Στις περιπτώσεις του στοιχείου β' της παραγράφου 4 του παρόντος και στις περιπτώσεις 
απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης 
έργων όταν συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη, εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό 
πίστωση ή αυτή που υπάρχει είναι ανεπαρκής, η αναγκαία τροποποίηση του 
προϋπολογισμού γίνεται στην πρώτη, μετά την ανάθεση, συνεδρίαση του δημοτικού ή 
κοινοτικού συμβουλίου». 

 

και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από  οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιμής.  
    

Κατόπιν τούτου, σας καλεί να καταθέσετε  την προσφορά σας. 

Τα προσφερόμενα υλικά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις από 30.6.2021 τεχνικές προδιαγραφές 
της εν λόγω εργασίας. Ο φάκελος προσφοράς θα περιλαμβάνει: 

Α) Από τον φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής ο οποίος θα περιέχει: 

α. υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφεται πως δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της 
παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.  

β. Φορολογική ενημερότητα του οικονομικού φορέα,  

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα του οικονομικού φορέα   

δ. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα η οποία θα αναγράφει : 1) ότι δεν 
έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των 
υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, 2) τους   
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές ο οικονομικός 
φορέας 
   

Β) Από τον φάκελο της οικονομικής προσφοράς που περιέχει την οικονομική προσφορά 
υπογεγραμμένη. 



Περισσότερες πληροφορίες θα παρέχονται  από την Τεχνική Υπηρεσία,  τηλ. 2352350-157, Ε-mail: 

kongrigor80@gmail.com.  Αρμόδιος Υπάλληλος, Γρηγοριάδης Κων/νος. 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

Δίου Ολύμπου 
 
 
 

Ευάγγελος Γερολιόλιος 
 
 


